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���� Redaktionen 
 
 

Kære læsere - borgere i Grønbjerg! 
 

Nu lurer foråret forhåbentligt snart. Og som 

Knud Christensen skriver - så gider børnene 

ikke engang at kælke længere.  

Alene det faktum at forårsopvisningen er 

afviklet - godt nok i det mest forrygende 

snevejr - burde indikere forårets komme. 

 

Forsiden….. 

Igen i dette nummer skal/kan man nyde 

godt af Finn Krogh Jørgensens fotografiske 

evner, som de kommer til udtryk på forsi-

den. 

Hvordan man vil tolke/forstå/se på billedet, 

er naturligvis op til den enkelte; at lægge de 

symboler i billedet som man nu engang ly-

ster og behager. God fornøjelse med tanker-

ne. 

Alle der har lyst kan naturligvis bidrage til 

forsiden i år, som hedder ”Runestenens 

Kreative Forsideår”. Vi kan naturligvis ikke 

garantere, at billedet kommer på. Hvis der 

er flere om buddet, så vil der naturligvis fo-

regå et uretfærdigt og autoritært valg.  

 

Professionalisme... 

Vi har et par piger her fra hjemmet på Søn-

derkjærsvej, der begge nu har været igen-

nem en meget stor kæbeoperation. 

Kæberne, både over og underkæbe, blev 

mildest talt skåret fra hinanden, flyttet lidt, 

taget noget væv her og puttet på der og sat 

sammen igen med plader, skruer og ståltråd 

(titanium). Deres sammenbid vil i fremtiden 

give problemer, hvis ikke der blev gjort no-

get. Det foregik på Esbjerg Sygehus, hvor 

de kan det der. Jeg var med til en forunder-

søgelse. Og på godt vestjysk vil jeg sige, at 

det er ikke det værste jeg har oplevet inden 

for den verden. 

Personalet, sygeplejerske, tandlægen der 

skulle operere, narkoselægen - hele vejen 

rundt var top professionelle grundige og 

omhyggelige.  

RUNESTENEN 

 
wwwwwwwwwwww.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk.runestenen.dk    

 
Redaktør:  
 Mogens Ballegaard (mb), Sønderkjærsvej 9.  
 Tlf: 97 38 43 32   
 e-mail: runestenen@runestenen.dk  
 
Bank:  
Ringkøbing Bank 7650 - 2686793 

 
Runestenen omdeles i Nr. Omme Sogn (tidl. Videbæk 
Kommune) og trykkes i 400 eks. og vi respekterer ikke 
et ”nej tak” ! 
Eftertryk tilladt med tydelig kildeangivelse. 

Og hvad vedkommer det så Runestenens 

læsere. Jo - der tales i øjeblikket om tilfæl-

dige unge mennesker, der kan købe sig til 

en uddannelse på udenlandske universiteter. 

Steder hvor der handles med eksamensbevi-

ser til højeste pris, hvor undervisningen fo-

regår efter ældre metoder/instrumenter, og 

hvor der ikke er følordning og anden kon-

trol på det, som de unge såkaldte læger læ-

rer. Det værste er måske, at de læger, der 

kommer med et købt udenlandsk eksamens-

bevis, har relativ let adgang til de danske 

sygehuse. - Det er bekymrende. 

Måske var narkoselægen i Esbjerg klar over 

tendensen, for han forklarede på grundig 

vis, hvilken uddannelse man skal igennem 

her i Danmark for at blive narkoselæge.  

Er man kommet på sygehus, har man vel ik-

ke det store overskud til at spørge, om den 

eller den læge nu er kompetent til den på-

gældende opgave. 

Vi andre gør os vel også nogle overvejelser, 

når vi skal have fat på tømrer, murer, blik-

kenslager - selvom et forkert indgreb her ik-

ke umiddelbart har legemlige konsekvenser. 

Deadline for nr. 104 er  

lørdag d. 24. april 

 

Bladet udkommer 

onsdag d. 12. maj 
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���� Nyt fra Byrådet 
 
 
Ved: Knud Christensen  
 

 97 38 10 02 

 

Her lørdag morgen den 6 

marts, har vi igen fået et 

ordentligt lag sne, lige som 

man troede at foråret var på 

vej. Det er dejligt med sne, 

der falder ligesom lidt ro 

på det hele, men efter næ-

sten 3 måneder hvor jorden konstant har 

været hvid (selv børnene gider ikke kælke 

mere) må det meget gerne snart blive forår, 

det hele kan begynde at spire og gro, og vi 

kan frydes over forårets flotte farve skift.    

 

Valget 
Tak for den utrolig store opbakning jeg fik 

ved valget i november, det forpligter og jeg 

vil gøre mit bedste for at leve op til denne 

tillid. En særlig stor tak til bestyrelsen for 

Spjald - Grønbjerg Venstre, for den hjælp 

jeg fik.  

 

Konstitueringen 
Under konstitueringen blev jeg tildelt en 

post i økonomi og erhvervsudvalget samt 

beskæftigelsesudvalget. Derudover blev jeg 

udpeget som formand for energirådet, og nu 

også skribent i Runestenen, så man kan ro-

ligt sige at jeg afløser Hans Østergaard på 

flere områder.  

 

Begyndelsen 
Min første tid i byrådet går mest med at bli-

ve klogere på området. Jeg har blandt andet 

været på et 2 dags kursus for økonomi- og 

erhvervsudvalg samt et 3 dags kursus for 

nyvalgte byrådsmedlemmer. Det har været 

to spændende kurser, hvor jeg har lært en 

masse om kommunalt arbejde. 

I dagspressen hører vi dagligt om hvilke 

store udfordringer der ligger foran os. Re-

geringen udtrykker det sådan at vi skal 

igennem en kommunal hestekur, så der er 

ingen tvivl om at der bliver nok at tage fat 

på.  

 

”At starte på en frisk” 
Samtidig fornemmer jeg, at det nye byråd 

klart tilkendegiver, at man er startet på en 

frisk, og vil strække sig til det yderste, for at 

vi i fællesskab kan finde løsninger, på de 

problemstillinger der opstår, til fælles gavn 

for Ringkøbing Skjern Kommune. 

Så alt i alt glæder jeg mig til at komme rig-

tig i gang, det er helt sikkert, at der bliver 

masser af udfordringer, og dem tager jeg 

med. � 
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Billardklubben: Niels Erik Jakobsen  97384468 

Brugsens Bestyrelse: John Asmussen 97384285 

By- og Erhv.udv: Ivan Mortensen 97384211 

Byrådet - lokalt: Knud Christensen, Spjald 97381002 

Dagplejerep: Inger Kjeldgaard 97384335 

Margrethes døtre Pia Kristiansen 22168409 

Flagalle: Holger Therkildsen 97384161 

Forsamlingshus udl. Jens K. Christensen 23265890 

Grønbjerg Friskole Bst. Ole B. Berthelsen 97384179 

Grønbjerg Friskole: Peter Lindegaard 97384177 

Grønbjerg-2000: Sten Schmidt 97384848 

Gymnastikforen.: Klaus Tang 97384358 

Havekredsen: Eva Broni 97384179 

Idrætsforeningen: Tom Kristensen 28495404 

Jagtforeningen: Jørn Bank 97384498 

Kirkebetj/Graver: Klaus Tang 25323358 

Kultur og Samvær: Ingrid Kirk 97384020 

Landbetj: Mogens Frydensberg (Videb.) 97171448 

Lokalhistorisk: Johannes Kirk  97384020 

Lægen: Henrik Thomsen 97384050 

Læsekredsen: Helle Engestoft 97384332 

Menighedsrådet: Else Pedersen 97384373 

Musikforeningen: Susanne Bagge 97384414 

NaturMusen: Doddy Møller Bach 97384066 

Nr. Omme: Graver kontor 25323358 

Nr. Omme Kimelaug: Mogens Ballegaard 97384332 

Posthuset: Brugsen 97384042 

Præsten: Ole Rasmussen 97384183 

Røde Kors:  Besøgstjeneste 97173354 

Skilte ved byportene: Majbrit Knudsen 97384525 

Sogneforening: Heidi Kjær 32559555 

Støttekredsen Friskole Grete Tange 97384284 

Ungdomsklubben: Birthe Kamp 97132220 

Vandværket: Peter Freund Juelsgaard 97382627 

Postkasserne tømmes: Ved skolen: Mandag - Fredag kl. 1700  Søn- og helligdage kl. 1700 
 Ved Brugsen: Mandag - Fredag kl. 1200 
 

Disse telefonnumre fungerer indtil videre - men se ellers www.midttrafik.dk  
Rutebilernes informationscentral:  
Mandag - fredag kl. 700 - 1830 Ringkjøbing ------------------------ 97 32 33 99 
Lørdag kl. 900 - 1600 Holstebro -------------------------- 97 42 17 88 
Søndag kl. 1200 - 2100 Skjern ------------------------------- 97 35 06 77 

Læge H. Thomsen 
Tlftid: 800 - 900 
Konsultation: 
efter aftale 
Tlf.: 97 38 40 50 
 
Vandværket: 
Al henvendelse ang. 
måleraflæsning bedes 
rettet til Peter Freund 
Juelsgaard 
Tlf.: 97 38 26 27 
 
Fodpleje: 
v/Gitte Led  
Kjærgårdsvej 8 
Grønbjerg 
Træffes bedst 15 - 19 
Tlf. 40 36 12 58 

Kirkebil: 
Tlf.: 20 13 25 13 -  
Vildbjerg Taxi  
 
Zoneterapeut: 
Tina H. Jeppesen 
Holmgårdsvej 2  
Grønbjerg 
Tlf. 22 37 72 33 
 
Bogbussen 
Mandag: 1710 - 1745 

Tlf.: 24 40 39 87 
 
 
vestjyskBANK - Spjald 
Ma ti on 10 - 16 
Torsdag 10 - 16 
Fredag 10 - 16 
Tlf.: 97 38 12 22 

Brugsen: 
Åben alle dage  
800 - 1900 
Dog undtaget Juledag 
og Nytårsdag 
 
Postekspeditionen: 
Mandag - fredag: 
800 - 1200 
Lørdag og Søndag luk-
ket 

Post indleveret efter 
1200 bliver sendt efter-
følgende hverdag. 
Tlf.: 97 38 40 42 
 
Genbrugspladsen: 
Nylandsvej - åben 
Lørdag 1000 - 1200

Landbobanken Spjald: 
Man ti on 930 - 1600 
Torsdag: 930 - 1730 
Fredag  930 - 1630 
Tlf.: 97 38 18 00 
 
Politiet i Videbæk: 
Man og ons 1200 - 1300 
Tors 1500  - 1700  
Fre og tir  Lukket 
Tlf. 97 17 14 48 
 
Ringkøbing politi tlf. 
96 14 14 48 
 
Hunde- og Kattefoder 
Asger Andreasen 
Kjærgårdsvej 8 
Tlf.:20 14 12 58 
Bedst efter 16 

LLLL  Se rv i cemedde le lse r  7777 

Ringkøbing - Skjern kommune:  Diverse servicecentre  99 74 24 24 

Servicecenter Videbæk 
Dyrvigsvej 9 
6920 Videbæk 

Åbningstid 
Man-onsdag kl. 9.30-15.00 
Torsdag kl. 9.30-16.45 
Fredag kl.  9.30-13.00 

Telefontid 
Man-onsdag kl.  8.00-15.30 
Torsdag kl.  8.00-17.00 
Fredag kl.  8.00-13.30 

Vagtlægen i regionen:  70 11 31 31 Alarmcentralen:--------- 112 
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 MARTS Side   Side 

MA 8 Dagen tiltaget med 4t 21m  10  LØ 10   

TI 9   SØ 11  Kirke 10.30  

ON 10   MA 12  15  

TO 11   TI 13   

FR 12   ON 14 Friskole generalforsamling 42 

LØ 13   TO 15 Jagtforeningen træning  

SØ 14  Kirke ingen  FR 16   

MA 15  11  LØ 17   

TI 16   SØ 18  Kirke 9.00 (AH)  

ON 17   MA 19  16  

TO 18   TI 20   

FR 19   ON 21   

LØ 20 Jagtforeningen træning  TO 22 Døtrene / Pokalskydning Jagtf. 28 

SØ 21  Kirke 10.30  FR 23   

MA 22 Generalforsamling Brugsen 12  LØ 24 Runestenen Deadline  

TI 23 Fællesarr. Jagtforening Filmaften  SØ 25 Kirke  ingen  

ON 24   MA 26  17  

TO 25 Kultur og Samvær 27 TI 27   

FR 26   ON 28   

LØ 27 Jagtforeningen træning  TO 29 Jagtforeningen træning  

SØ 28 Palmesøndag    Sommertid beg.Kirke ingen  FR 30 St.Beded.- Konfirmation Kirke 10 35 

MA 29  13   MAJ  

TI 30   LØ 1 Havekredsen 21 

ON 31   SØ 2  Kirke ingen  

 APRIL  MA 3 Døtrene 18 28 

TO 1 Skærtorsdag  Kirke 10.30  TI 4 Befrielsen - Sogneforen. - Indskydn. 31 

FR 2 Langfredag Kirke 14.00  ON 5   

LØ 3 Åben præmieskydning  TO 6 Jagtforeningen træning  

SØ 4 Påskedag Kirke 10.30  FR 7   

MA 5 2. Påskedag         Kirke ingen 14  LØ 8   

TI 6   SØ 9  Kirke 10.30 (PS)   

ON 7   MA 10  19  

TO 8 Jagtforeningen træning  TI 11 Fælles generalforsamling 18 

FR 9   ON 12   Dagen tiltaget med 9t 21m  
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Grønbjerghjemmet holder i år 25 års jubilæ-

um som ”hjem for handicappede”, og i den 

anledning har ”Runestenen” fået lov til at 

komme på besøg for at høre om den udvik-

ling, som hjemmet har været igennem. Jubi-

læet fejres den 15. april, hvor hjemmets før-

ste leder - Finn Jonassen - vil fortælle om 

”de første år”. 

 

 

 

���� Grønbjerghjemmet - i 25 år 
 
 
Ved: Grete Tange 

Kilderne: 

Til stede til at fortælle om starten er Jens 

Viggo Pedersen, som gennem mange år har 

været nattevagt på hjemmet, Tina Kjær, der 

er souschef. Hun har også været tilknyttet 

stedet i mange år, Doris Svendsen, der som 

beboer kom til hjemmet samtidig med, at 

det blev oprettet, og endelig er Anni Knud-

sen - afdelingsleder - med fra start. Hun er - 

efter at have været væk fra stedet i 5 år - 

igen tilbage. 

Grønbjerghjemmet som det også så ud anno 1985 

 
• Biobrændselsanlæg til skovtræ & piller 

• Renovering af bad, køkken samt varmeanlæg 

• Materialer & vejledning til gør-det-selv-manden 

• Store brændekløvere sælges og udlejes 

Grønbjerg VVS 
Aut. VVS Installatør Mogens Kjær 

 

Tlf. 97 38 43 87 / imk@privat.dk 
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Baggrunden: 

Man startede i begyndelsen af firserne med 
at flytte handicappede fra de store centre 
som Ribelund og Brejning til mindre enhe-
der som den, der blev oprettet i det gamle 
Grønbjerg alderdomshjem, der var blevet 
nedlagt et par år i forvejen. Årsagen var, at 
man mente, at de handicappede bedre kun-
ne trives i mindre og mere overskuelige en-
heder, og at amterne også mente, at de kun-
ne spare penge. Grønbjerghjemmet var den 
første af sin art i Videbæk Kommune, som 
lagde bygningerne til, og som havde en 
samarbejdsaftale med amtet med hensyn til 
beboerne. Gennem årene er enkelte af bebo-
erne kommet fra andre kommuner, som der-
for har betalt for dem til Videbæk.  
 

I dag: 

Det er stadig en kommunal institution, som 
nu hedder Center Øst, fordi der efter kom-
munesammenlægningen blev lagt to beskyt-
tede bofællesskaber i Videbæk ind under 
centret, og Anne Grethe Hansen er leder af 
det hele. 
 

De første beboere: 

Blandt de første beboere, der kom til at bo 
her var Doris, der kom hertil fra Ribelund 
sammen med Anna. De blev hentet af den 
første leder Finn Jonassen og hans kone 
Åse. Disse boede ovenpå i en lejlighed, og 
beboerne – der var 8 fra begyndelsen - blev 
i første omgang indkvarteret i de værelser, 
der var nedenunder på stedet. Forudsætnin-
gen for at de kunne komme til Grønbjerg 
var, at de kunne gå på trapper, for dem var 
mange af, da institutionen var i tre etager, 
og den havde ingen elevator. I det hele taget 
var beboerne meget selvhjulpne, og flere af 
dem gik op og handlede, gik til svømning 
og enkelte til ridning. 
 

Beboerne i dag: 

I dag er der kun 4 af de 16 beboere, der er 
af sted en eller flere dage om ugen på arbej-
de, og af dem tager 2 til Ringkøbing, 1 ta-
ger til Hoverdal i skoven og 1 til Skjern, 
men til gengæld kommer der nogen og la-
ver forskellige aktiviteter med beboerne på 
hjemmet, bl. a. viser Doris os sit hækletøj.  
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1 dag om ugen har hver beboer en ”social” 

dag, hvor de er med i Brugsen og handle og 

i øvrigt deltage i nogle af de aktiviteter, der 

foregår her i byen. Ved at være sammen 

med Nørklerne er der også nogen, der får 

kontakt til verden udenfor. 

Beboerne er inddelt i 3 grupper: på 1. sal 

blå gruppe, der er de mest mobile, i stuen 

grøn gruppe, og i kælderen rød gruppe, som 

helst vil have det lidt roligt. Den opdeling 

er en fortsættelse af opdelingen fra før byg-

geriet, og det er alle rigtig godt tilfredse 

med. Når beboerne en gang er kommet til 

hjemmet her, bliver de her, indtil de dør, og 

det er også sjældent, at der bliver rykket 

rundt i lejlighederne, for der, hvor de bor, er 

jo deres hjem.  

Dagligdagen former sig på den måde, at 

hver beboer bestemmer selv, hvor og ca. 

hvornår man vil spise. Det er således ikke 

sikkert, at man deltager i fællesspisning 

hverken morgen, middag eller aften, men 

ved festlige lejligheder spiser de naturligvis 

samlet.  

 

Bygningernes udvikling: 

Efter nogle år foretog man visse bygnings-

mæssige ændringer, så stedet blev bedre 

indrettet efter de daværende personer, men 

den sidste store renovering fandt sted i 

2005, hvor hele den østlige fløj blev bygget 

på, og hvor alle værelser blev indrettet som 

små lejligheder med eget toilet og et lille te-

køkken. Samtidig fik man også en elevator, 

så man ikke længere behøvede at bære eller 

slæbe beboerne op og ned. Disse er jo også 

blevet ældre, så de har ikke de samme kræf-

ter som tidligere. 

Efter renoveringen blev status for beboerne 

anderledes, idet de nu bor til leje i deres 

egen lejlighed, hvor de betaler indskud, 

husleje og betaler for de ydelser, som de 

Grønbjerghjemmet 6. marts 2010 

Klinik for sundhed og velvære 
 

 

 

 

 

Zoneterapi ���� Massage 

Elektroterapi ���� D-tox spa 
 

Gavekort udstedes 

Tina Hammelsvang Jeppesen 

Grønbjerg Tlf.: 22 37 72 33 

www.klinikforsundhed.dk 
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modtager ligesom på et almindeligt pleje-

hjem. Samtidig får de boligsikring, og da 

lejlighederne ikke er lige store, betaler de 

også efter størrelse. Også varme afregnes 

efter forbrug. Sidste nye er, at nogle beboe-

re ønsker selv en vaskemaskine og tørre-

tumbler, så de selv kan ordne deres tøj. 

Rengøringen står hver beboer for i sin egen 

lejlighed støttet af en af de ansatte. 

 

Lederne af hjemmet: 

Igennem årene har der er været forskellige 

ledere, som har været ansat i kortere eller 

længere tid, og blandt dem, der har været 

der i længere tid nævner de Birgit Wang Ni-

elsen, som var ansat i 5 år. Hun var med til 

at præge stedet, ligesom Inger Sørensen, 

som gennem mange år var med til at skabe 

et fantastisk arbejdsklima blandt de ansatte, 

er en, der nævnes med respekt. Hun gjorde 

rigtig meget ud af at få medarbejderne til at 

se på hinanden som de resurse-personer, 

som de hver især er med de forskellige ud-

dannelser, der er repræsenteret på stedet. 

Hun var også med til at projektere og gen-

nemføre den store renovation, og netop da 

den var færdig, gik hun på pension. Anne 

Grethe, der er leder nu, har videreført denne 

udvikling med dialog i medarbejderstaben, 

samtidig med at hun har gjort meget for be-

boerne bl.a. ved at få et beboerråd op at stå. 

I det hele taget mener de tilstedeværende, at 

beboerne bliver hørt meget i dag angående 

ting, som vedkommer den enkelte. 

 

Medarbejderne: 

Der er 22 fastansatte på stedet og 8 - 9 til-

kaldevikarer, da der jo skal være medarbej-

dere hele tiden: nat og dag og alle ugens da-

ge. De har forskellige uddannelser: social - 

og sundhedsassistenter, pædagoger, en ple-

jer, en plejehjemsassistent, folk med pæda-

gogisk grunduddannelse, og det gør, at de 

føler, at de med de forskellige kvalifikatio-

ner, som de har, kan nå hele vejen omkring 

beboernes trivsel. De giver også udtryk for, 

at de lærer meget af hinanden, og at det er 

med til at skabe et rigtig godt arbejdsmiljø. 

Det får de også bevis på, når de har social- 

og sundhedselever, for de roser altid stedets 

ånd, når de skal skrive deres udredninger.  

 

Grønbjerghjemmets venner: 

Imens vi taler, har Tina taget en bog med 

billeder fra tiden, der er gået frem, og ved 

gennemsynet af den kommer der et billede 

frem af Signe og senere Arne Jensen, og 

Doris lader forstå, at det var et par menne-

sker, der var meget afholdt, mens de arbej-

dede på hjemmet. Signe i køkkenet og Arne 

som altmuligmand, og endnu i dag er de 

nogle af hjemmets venner. 

Samstemmende slutter de tilstedeværende 

af med at konstatere, at det altid skal være 

beboerne, der er i centrum, og det vil man 

gå langt for at leve op til.� 
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Klubben var tilmeldt "SPARS" Nytårs Cup, 

som den 9. og 10. januar blev afviklet i 

Herning Billardklubs lokaler. Der var 56 

deltagere fra hele Vestjylland, og Niels Erik 

Jacobsen blev nr. 2, Kasper Jacobsen nr. 4. 

 

Klubben afholdt generalforsamling torsdag 

den 14. januar og følgende skal nævnes: 

Klubbens medlemstal ligger konstant på 30 

til 32. 

Økonomien er god, og klubben har en pæn 

kontantbeholdning. 

Vi vil lave en intern Tenax-turnering 

(duble), da interessen for en almindelig lo-

kal enkeltmandsturnering ikke er stor - der 

vil blive udsat en vandrepokal. 

Ved en skriftlig afstemning blev de tre be-

styrelsesmedlemmer på valg genvalgt, så 

bestyrelsen med Tom Kristensen, Wilfred 

Pedersen, Bent Christensen, Niels Erik Ja-

cobsen og Jan Jacobsen fortsætter. 

Jørgen Demant blev genvalgt som revisor. 

Under punktet eventuelt blev drøftet, om 

klubben ikke skulle gøre mere brug af e-

mail, når medlemmerne skal informeres. 

Efter generalforsamlinger var der kaffe med 

dejligt hjemmebagt brød. 

 

Når vi går ind i marts måned, begynder de 

forskellige turneringer indenfor Vestjysk 

Billardunion at gå ind i sidste fase, men det 

kan da lige nævnes, at Grønbjergs hold 5 

ligger på en 1. plads, og hold 3 på en 3. 

plads.   � 

���� Grønbjerg Billardklub 
 
 
Ved: Henning B. Møller 

 
 

 

Adr.:  Svinget 2B, Grønbjerg 

Formand: Niels Jakobsen tlf.: 97 38 44 68 

GRØNBJERG BILLARDKLUB 

Fra venstre: Tom Kristensen, Wilfred Pedersen, Bent Christensen, Niels Erik Jacobsen 

og Jan Jacobsen 
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Mandag d. 22. marts 2010 kl. 19.30 
 

Grønbjerg Forsamlingshus 
 

Lokal Brugsen Grønbjerg 

Tilmeld dig LokalBrugsen Grønbjergs nyhedsmail  
 

Der bliver informeret om tilbud og andre begivenheder i Brugsen 
 

send en mail til: 05143@coop.dk 
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Sæsonen 09/10 er nu snart slut. 

 

Fredag d. 5. marts kulminerede sæsonen for 

alle vores gymnaster.  

En helt fantastisk gymnastikopvisning med 

meget veloplagte gymnaster, som viste 

hvad de havde lært i løbet af året.  

Igen i år var mange mødt op for at se alle de 

flotte gymnaster og være med til det efter-

følgende kaffebord. En stor tak skal der ly-

de til alle der var med til at gøre denne aften 

helt speciel, gymnaster, instruktører, hjæl-

pere og ikke mindst alle tilskuerne.  

Gymnastikopvisningen 2010 vil fremover 

blandt andet blive husket som året hvor 

GGUF fik indviet en ny fane. Det er ikke 

sket siden 1943. Det er et højtideligt minde 

og vi håber den nye fane vil få lige så man-

ge oplevelser som de tidligere.  

Igen i år havde vi lavet en pris for alle til-

���� Grønbjerg GUF 
 
 
Ved: Gymnastik- og Ungdomsforeningen 

skuere, som inkluderer opvisning og kaffe. 

Vi fik tilbagemeldinger fra flere som synes 

det burde være muligt at nøjes med at købe 

adgang til opvisningen - som det har været 

tidligere. Det vil vi tage med i vores evalue-

ring af aftenen og se om det skal laves om 

til næste år.  

Lørdag d. 6. marts var det tid til badminton-

turnering for alle vores børne- og ungdoms-

spillere. Desværre var turneringen i år kun 

halvt så stor som normalt. Der var ikke nok 

tilmeldinger fra vores seniorspillere til at vi 

kunne afholde turnering for dem.  

Det blev en rigtig hyggelig dag med god 

stemning i Multisalen og masser af tætte og 

intense kampe. Det er virkelig imponerende 

at se hvordan alle spillere går på banen med 

stor kampgejst. Vi håber at der til næste år 

vil være nok tilmeldinger til at badminton-

turneringen er tilbage for både store og 

små. En stor tak skal der lyde til alle der 

deltog i badmintonturneringen, trænerne 

samt alle tilskuere og hjælpere.� 

Ka’ sel’ - men Nicolai står koncentreret klar til hjælp - Foto Finn Krogh Jørgensen 
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���� Fastelavnsfesten i Grønbjerg 2010 

Igen i år var tøndeslagerne inddelt i fire kategorier - dog havde der sneget sig nogen ind uden for 

kategori - Førskole - 0. - 1. klasse - 2. kl. - 4. kl. og endelig 5. kl. + og en uden for kategori. 

Der var ca. 150 til arrangementet på en festlig dag med mange festklædte børn og enkelte voksne.  

0-1 kl.: - Konge: René Lørdal - Dronning: Ida Kri-
stensen - Bedst udklædte: Nicolai Vendelbo 

0 år-førskolealderen - Konge: Sofie Berger - Dron-
ning: Emma Juelsgaard - Bedst udklædte: Jacob Ven-

delbo 

2.-4. kl.: - Konge: Emil Schmidt - Dronning: Asbjørn 
Bang Kirk - Bedst udklædte: Kathrine Kirk 

5. kl. + : Konge: Cecilie Nielsen - Dronning: Jonna 
Berger - Bedst udklædte: Maja Liv - og uden for 

kategori - bedst udklædte Kim Lørdal yderst til højre. 



14 

 

Læge Henrik Thomsen 

  

Speciallæge i almen medicin  

og 

specialist i manuel terapi 

 

Ørnhøjvej 3, Grønbjerg 

tlf.: 97 38 40 50 

fax: 97 38 26 50 

 

Behandling af   

muskler og led tilbydes  

efter aftale fra 9 - 17  

alle hverdage undtagen lørdag 
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���� Lærer Anders Chr. Vestergaard  
 

Sommeren 1898 blev der atter tilstået mig 
feriekursus i fysik, det var to meget interes-
sante ferier, jeg der havde. Vi havde vort 
undervisningslokaler på polyteknisk skole, 
og næsten alt af fysikapparatur der blev vist 
os og forklaret, desuden aflagde vi besøg i 
Stjerneobservatoriet, Orlogsværftets ma-
skinhaller, og forskellige steder, og til sidst 
en lysttur til Malmø og Lund. En af vore 
lærer var en bekendt professor Kristiansen, 
født på Holmsland. Det går ikke an, at jeg 
indlader mig videre med disse to feriers 
minder, for så bliver det for vidtløftigt; kun 
skal jeg have bemærket, at jeg hver ferie le-
jede mig et værelse, men mit egentlige 
hjem, under disse to kursusser blev hos 
grosserer Lauritsens. Her tilbragte jeg hver 
søndag, ja og næsten hver aften. Vi gik ture 
langs søerne eller måske i Tivoli, eller Lau-
ritsen og jeg cyklede ud i Københavns 
smukke omgivelser, og det var egentlig 
først nu at jeg stiftede ret bekendtskab med 
København og dens omegn, thi da jeg læste 
til eksamen, var der ikke tid. Når vi alle 
sammen drog ud i det frie, var vi altid seks, 
nemlig ægteparret og deres to drenge Ejnar 
og Åge samt fru Lauritsens halvsøster, Kri-
stine, som jeg har omtalt tidligere. Hun var 
en udmærket kvik pige. - Ja, så var der mig 
selv, og vi passede alle så umådelig godt 
sammen. Alt dette mindes jeg med stor tak-
nemlighed og glæde. Siden fik jeg lejlighed 
til at prøve på at gengælde at den hjertelig-
hed og venlighed, som jeg mødte i dette 
hjem, idet de næsten hver sommer i en lang 
årrækker kom til Nr. Omme skole for at ny-
de den friske luft, de landlige produkter og 
de vide udsigter. 
Den næste vinter ville sognerådet prøve en 
lærerinde, som havde fået sin eksamen på 
Hoven. 
Der blev skrevet til forstander Kristensen, 
og han valgte én af hans ældste elever, 
Magdalene Pedersen, fra Stubberup, i Løs-

ning Sogn. Den 31. oktober altså 1898 sad 
jeg og plantede tjørnehæk mod øst i skole-
have, der til foråret skulle lægges an. Det 
var hen på eftermiddagen, og Mor kom ned 
til mig og sagde, at jeg skulle komme ind 
for at hilse på den nye lærerinde, der var 
kommet. Jeg fik muldet børstet af benklæ-
derne og imens spurgte jeg mor om, hvorle-
des hun så ud. ”Åh”, sagde Mor ”hun er så-
dan en lille smillers en” (ved ”smillers” for-
stod man dengang ”en mild eller venlig”). 
Jeg gik igennem sovekammeret og ind i 
kontoret, og der i døren stod så den nye læ-
rerinde. Jeg bød hende velkommen og viste 
hende hendes klasseværelse. Så gik hun. 
Hun skulle ikke bo på skolens loftsværelse, 
der netop var bestemt for vinterlæreren, og 
hun skulle ikke have kosten hos os det hav-
de jeg lovet mor, nej hun skulle have begge 
dele hos vor nærmeste nabo, smed Andreas 



Kristensen og hans hustru Trine. 

Der fik hun et loftværelse med en meget primitiv opgang 

til og uden kakkelovn. Men det var altså mit første møde 

med hende, som blev min ”anden mor” og eders mor - 

ved ”eders” forstår jeg I børn, for det er først og frem-

mest for eder jeg skriver alt dette, for andre tør jeg ikke 

regne med, at det kan have interesse - og vore børne-

børns bedstemor. 

Jeg er ikke i tvivl om, at dette møde er den betydnings-

fuldeste begivenhed i mit liv, og nu jeg skriver dette, er 

jeg fyldt af den dybeste taknemlighed for, at gudfader 

har maget det således for os, at vi mødtes og fik lov til at 

leve et langt liv sammen de mange, mange dage og de 

mange år - men de har aldrig slidt eller løsnet på vor 

samhørighed, nej tværtimod, vi har aldrig været knyttet 

inderligere til hinanden, end vi er det nu, og det er vor 

bøn, at vi må være til velsignelse og hjælp for hinanden 

endnu lidt, og så engang trods alle vore mangler, synd 

og fejlgreb og udeladelser af, hvad vi burde have gjort, 

dog af Guds barmhjertighed for Jesu skyld også engang 

må hånd i hånd stå frelste for Guds ansigt sammen med 

vore børn, børnebørn og alle vore kære. 

Hvad sagde man så om mor den første vinter. Man sag-

de: Hun var dygtig, og at børnene havde stor respekt for 

hende, men holdt ligefulgt meget af hende og hun fik 

dette bekræftet på eksamensdagen. - Når pastor Magnus-

son ville have stilhed frem, sagde han undertiden: Stille, 

stille, lige så stille som i Magdalenes klasse! 

Vinteren efter tog mor skolens loftsværelse ”Østerlide” i 

besiddelse, og min mor turde tage hende på kost. 

Sommeren 1899 byggede vi selv et lille udhus - for-

resten alt for lille, og i den sommer havde jeg min første 

bispevisitats i høstferien. Biskoppen var Gøtzsche. Han 

var rigtig af den gl. skole, og jeg var alt andet end glad 

for dagen. Den gik dog godt. Jeg havde børnene fra min 

egen skoledistrikt og fra Fjaldene samlede, og jeg gjorde 

biskoppen opmærksom på, at børnene fra Fjaldene hav-

de jeg kun om sommeren, og jeg viste ham hvor de sad. 

I min klasse der hjemme havde jeg en tjenestedreng, 

som var kommet 1. maj, og han kunne næsten ikke læse, 

og ham lod biskoppen hakke og snuble i det påfaldende 

lange læsning, men til sidst vendte han sig om til mig og 

sagde: ”Er han også fra Fjaldene?” Jeg viste at biskop-

pen var voldsom impulsiv eller eksplosiv, og også lidt af 

dette fik jeg at se. Under læsningen var der flere som ik-

ke kunne finde, hvor de skulle læse, fordi der var to ud-

gaver af læsebogen, og de fulgtes ikke ad i sidetal. Til 
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sidst sprang biskoppen op fuldstændig ra-

sende, men da sprang provst Olsen, Ulfborg 

til og udbrød: Jeg kan heller ikke finde, 

hvor der læses, der må være to udgaver af 

bogen. Nå sådan sagde biskoppen, og faldt 

tilbage på stolen igen. 

Han fortalte så en fortælling, som børnene 

skriftlig skulle genfortælle. Tavlerne kom 

frem og en tid hørtes kun den glidende lyd 

af grifler på tavlerne. 

Denne prøve faldt ud til Biskoppens til-

fredshed. Den ene af de to øverste piger, 

Hedvig Kjærgaard og Kristine Østergaard 

havde kun udeladt et komma, og nu skulle 

de selv finde ud af, hvem af dem det var, og 

hvor det manglede. De fandt det hurtigt, og 

Biskoppen strålede. Til sidst sagde Biskop-

pen til børnene, nu skal I synge: Altid frej-

dig når du går, og I skal begynde. Der blev 

så stille lidt, men så stemte Kristine Øster-

gaard i smuk og kraftig og så alle de andre 

med og taknemmelig var jeg. Visitatsen 

havde varet næsten 3 timer, og biskoppen 

lod sig forstå med at han var veltilfreds med 

skolen. En sådan visitats betyder meget for 

en ung lærer, og jeg var glad og lettet bag-

efter. De øverste piger Hedvig, er nu den 

kendte ”Moster” i Ole Østergaards hjem og 

Kristine er degnekone i Nr. Felding. 

Købmanden i Nr. Omme Bertel Christen-

sen, havde sin forretning der, hvor nu Peder 

Østergård bor. Han var først smed og boede 

i Fjaldene og var gift med en datter, Anna, 

af smed Jørgensen, hvis hjem for længst er 

revet ned, men som engang lå ca. 100 m. 

sydøst for stuehuset i Ommelund, huset B. 

Christensen boede i tilhørte Mogens Øster-

gård, og da B. Christensen omkring 1896 

gjorde forsøg på at købe huset af Mogens, 

forlangte han rigeligt, med den tanke, at B. 

Christensen næsten absolut var henvist til at 

købe, handelen blev dog ikke til noget, thi 

B. Christensen købte et hjørne af Præstegår-

dens jord, som lå vest og nord for Grønbjerg 

Gård, og der byggede han sit købmandshus 

og gjorde derved begyndelsen til Grønbjerg 

i 1897. Jeg er ikke i tvivl om, at denne begi-

venhed fik den største betydning for den ef-

terfølgende udvikling i Nr. Omme. 

De efterfølgende steder, der byggedes i 

Grønbjerg derefter er: Mejeriet 1899, Kri-

sten Hansens (nu centralen) 1901, Jens Pe-

der Vibholms (nu Mads O. Madsen) 1903. 

Derefter byggede Thomas Andersen 

(blikkenslager) revet ned, og i det nye hus 

maler Smidt 1904, Hansine Hansen, væver-

sker (nu bor Else Marie f. Thomsen) 1905, 

Laurids Lauridsen (nu slagter Bilgrav) 

1905, Else Marie Olsen (Søren Kassentofts 

hustru, Nikoline nu) 1906, Cedergren 1907, 

alle bygget af tømrer N. Kr. Kjær, men hu-

sene var små og vidnede om små evner til at 

bygge. Men ligevel den tid er inde nu, da 

Nr. Omme begynder sin stærke udvikling.  
� 

 

fortsættes i næste nr. 

 

- Salg og Service  
 

Hans Østergaard, Spjald - 20 30 67 10 
 

www.delaval.dk  
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Fælles Generalforsamling i Grønbjerg 
 

tirsdag den 11. maj 2010  
 

Grønbjerg Forsamlingshus kl. 19.00 
 

Der indkaldes hermed til generalforsamling for nedenstående forenin-
ger 
 
Fælles oplæg v/ Klaus Tang 
 
Valg af fælles stemmetællere for alle generalforsamlingerne 
 
Valg af Dirigent for alle generalforsamlinger 
 
Generalforsamling  
Margrethes Døtre / Pia Kristiansen 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg Friskoles Støtteforening / Grete Tange 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg GUF / Klaus Tang 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg ungdomsklub / Birthe Kamp 
 
Generalforsamling  
Grønbjerg Sogneforening / Heidi Kjær  
 
Repræsentantskabsmøde 
Grønbjerg - 2000 / Steen Schmidt  
 
Kulturelt indslag ved: 

Outi Helena og hendes pianist Mogens - Vestjysk Musikkonservatorium 
 
Ost og Rødvin 
 
Med venlig hilsen  
De deltagende foreninger 
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De pågældende foreningers beretning og regnskab bliver udsendt 14 dage 
inden generalforsamlingen. 
 
Folderen vil for hver enkelt forening indeholde: 
• Beretning fra foreningen 
• Regnskab fra foreningen (i enkelte tilfælde foreløbigt regnskab) 
• Oversigt over bestyrelsesmedlemmer 
• Oversigt over bestyrelsesmedlemmer på valg  
• Angivelse af om man modtager genvalg 
• Oversigt over personer der er villig til at træde ind i bestyrelsen 
• Oversigt over revisor (er) - og evt. valg/genvalg 
 
Beretningerne: 
Ved selve generalforsamlingen kommer der kun nogle korte oplæg fra for-
eningerne med opfordring til at stille uddybende spørgsmål. 
 
Regnskaberne: 
Vil ikke blive gennemgået minutiøst, men i korte træk ridset op med opfor-
dringer til at stille spørgsmål. 
 
Stemmesedler 
Ved indgangen sidder medlemmer af bestyrelserne og udleverer stemme-
sedler i forskellige farver og nuancer til den pågældende forening 
 
Forslagsrunde: 
Alle forslagsrunder foregår på hvide sedler 
 
Valg: 
Hver enkelt forenings valg foregår ved hjælp af forskelligt farvede stemme-
sedler 
 
Så man kan roligt møde op i den sikre forvisning om, at der er personer, 
der har ønsket at stille op til den pågældende bestyrelse. Men hvad med-
lemmerne bestemmer, er jo ikke til at forholde sig til. 
 
Man plejer da at få kaffe og…... 
Der vil blive gjort lidt ekstra ud af det her første gang - om det udvikler sig 
vil tiden vise. Men vi vil gøre en indsats. 
 
Så der bliver noget for både øjne, øre og gane.  
Vi glæder os til begivenheden og håber naturligvis, at mange vil dukke op 
til denne første fælles generalforsamling - og er man ikke medlem af én af 
de involverede foreninger, kan man blot komme alligevel for at nyde begi-
venhederne og høre om alle gode aktiviteter i Grønbjerg. 
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Så skal vi snart til at pudse fodboldstøvler-

ne igen. 

 

Vi starter træningen op engang i marts må-

ned. Lige hvilken dato vi starter afhænger 

af vejret, og hvor meget sne der er på fod-

boldbanen. 

Der er ingen tilmelding, da vi jo er midt i 

sæsonen. 

  

U6-U7-U8 drenge og piger: 

Vi mangler træner til dette hold, da HC ger-

ne vil have en pause. 

Vi håber at høre fra en, som kunne tænke 

sig at træne denne flok skønne unger. Vi vil 

også gerne have nogle flere børn i denne al-

dersgruppe, til at spille fodbold. 

De spiller 3.3 fodbold, og der er 3 stævner. 

 

U9-U10 drenge og piger: 

Allan Nielsen bliver træner på de 2 hold Al-

lan træner begge hold frem til sommerferi-

en. 

Efter sommerferien skal de spille 7 mands 

fodbold, og så er der ikke nok drenge. Så 

vil vi opfordre drengene til at tage til Spjald 

og spille fodbold. 

Pigerne er nok til at stille et 7 mandshold, 

så de spiller selvfølgelig i Grønbjerg. 

���� Grønbjerg IF 
 
 
Ved: Margit Lauridsen 

Efter sommerferien bliver Elsebeth Kirk så 

træner for pigeholdet. 

Kaj Kviesgaard, Jens Kirk, Elsebeth Kirk 

tager med pigerne til kamp i foråret. 

Allan Nielsen tager med drengene de gange 

han kan, ellers tager Jørgen Bank eller Gre-

the Lorentzen med. 

Træningen bliver onsdag fra 16.30-17.30 

 

U13 piger B/7 

Så spiller vi alligevel i Grønbjerg lidt end-

nu. 

Træner er Margit Lauridsen 

Træningen bliver i starten tirsdag og tors-

dag fra kl.17.00-18.30 

 

U15 drenge C1/7 

Træner er Jesper Lauridsen 

Træningen bliver mandag fra kl. 18.45-

20.15 

 

Efter sommerferien er der ikke fodbold for 

denne årgang i Grønbjerg, da mange skal på 

efterskole, så vi håber at i der er tilbage, har 

lyst til at flytte til Spjald. 

Der kommer en mail, om hvornår vi starter 

træningen. 

Og vi håber at der er en, der har lyst til at 

træne de små fodboldspillere, så de også 

kommer i gang. 

 

Ring endelig hvis du gerne vil være træner, 

eller har andre spørgsmål � 

Murermes te r  Jens  K i rk  
 
Alt i nybyggeri - Landbrugsbyggeri - Stuehuse - Parcelhuse 

Ring og forhør nærmere 
 

Holmgårdsvej 2 • Grønbjerg • 6971 Spjald 
Tlf.: 97 38 46 00 • Bil: 20 27 88 08 

tinaogjenskirk@mail.dk 
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Ørnhøj - Grønbjerg Havekreds 
 

Lørdag den 1.maj kl.9.00 – 13.00. Plantemarked på Gimsinghoved i 
Struer. Et plantemarked, man ikke må gå glip af. Det plejer at være godt 

vejr og man kan erhverve billige planter for både den erfarne samler og 

nybegynderen i haven.  

 

Tirsdag den 18.maj kl.18.45. Havevandring hos Hardy og Lone Kristensen, Muld-

bjergvej 9, i Spjald. 
Vi besøger haven hos Lones Havedesign. Dernæst ser vi hendes værkstedsbutik, hvor 

hun laver buketter, bordpynt, tilplantninger m.m. Til slut nyder vi vores medbragte kaf-

fe i haven.  

Deltagerpris: 30kr. for medlemmer og 40kr. for ikke-medlemmer. 

 

Onsdag den 2.juni til søndag den 6.juni. Havetur til Sydsverige og Øland.  
En tur, der efter sigende, skulle være helt fantastisk. Tilmelding fra den 7.februar 

kl.8.00 til den 25.februar til Grethe Opstrup, tlf. 97 33 32 92. 

Annoncesponsor 

Fra Jagtforeningens generalforsamling fremkom ovenstående bestyrelse idet 

Torbjörn Lund-Nielsen udtrådte af bestyrelsen. 

Fra venstre er det Henrik Skytte, Jørgen Bank, Keld E. Larsen, Olav Therkildsen og 

H.C. Birkebæk 
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Den 6. februar 2010 havde vi fra Grønbjerg 

GUF sendt 2 badmintonspillere til Kommu-

nemesterskaberne.  

De to spillere var Magnus og Theis Thes-

bjerg Jensen, som spillede i hver deres ung-

domsrække. 

De kom begge hjem med en flot sølvmedal-

je, som blev vundet efter 5 hårde kampe.  

Både Magnus og Theis tabte desværre fina-

len i 2 sæt, til nogle særdeles gode mod-

standere. 

Der skal fra Grønbjerg GUF lyde et stort 

tillykke med det flotte resultat !� 

���� Kommunemesterskaber i badminton 
 
Ved: Klaus Tang 

Magnus Theis 

Torsted Auto- og Traktorværksted  
Gammelbyvej 9 • Torsted • 6971 Spjald 

v/ Jørgen Falk Nielsen 

 
Jeg tilbyder:  
Alt i service/reparation af biler, traktorer og plæneklippere 
Tilbudspris på bil til syn 

 

 Åbningstider: Mandag - fredag 730 - 1630 
 

 Tlf: værksted  40 10 48 92 
 privat 97 38 40 84 
 

 20 års erfaring 

G
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ReceptionReceptionReceptionReception 
  

25 års jubilæum 
den 15. april 2010 

 
Kom og hør Grønbjerghjemmets første forstander-

par fortælle om hjemmets historie! 
(Åse og Finn Jensen) 

 
Velkomst kl. 15.00 

  
Beboere og Personalet på Grønbjerghjemmet. 
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Trods det massive snevejr fredag aften var 
Grønbjerg Friskoles Multisal stopfyldt med 
forældre, bedsteforældre og andre pårøren-
de der ville se hvilke resultater holdene ved 
årets gymnastikopvisning havde nået. 
Årets gymnastikopvisning indledtes med en 
højtidelighed idet Grønbjerg Gymnastik- og 
Ungdomsforening havde fået en ny fane fra 
Danmarks-Samfundet. 
Ved den ceremoni skal der slås tre søm i fa-
nen. Et søm for Dronningen et søm for fæd-
relandet og et søm for foreningen. 
Ved ceremonien i Grønbjerg blev de tre 
søm slået i af Hans Laurids Pedersen for-

���� Gymnastikopvisningen 2010 
 
 
Ved: Mogens Ballegaard - Foto: Finn Krogh Jørgensen 

mand for DGI Vestjylland, Trine Mikkel-
sen, Grønbjerg og Klaus Tang, Grønbjerg. 
Efter ceremonien var der opvisning af 7 
hold.  
Hvert tredje år uddeler Gymnastikforenin-
gens også en vandrepokal til et medlem af 
foreningen der i særlig grad har udført en 
frivillig indsats for foreningens medlem-
mer. 
I år tilfald pokalen ikke blot én person men 
et helt ægte par, der har gjort en stor indsats 
for Grønbjerg GUF. Pokalen blev fuld for-
tjent overrakt til Helle Harhorn og Ejner 
Vendelbo. Se omtalen side 29 � 

Her slår Trine Mikkelsen, dybt koncentreret, symbolsk et søm i fanen for fædrelandet, 
medens Morten Tang Meiner holder fanens spydende samt fanesnoren. 
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Læge Henrik Thomsen på Karleholdet - Sundhed kan være andet end at skrive om den!! 
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Referat af generalforsamling den 26. febru-

ar 2010. 

 

Valg af dirigent 
Else-Marie Kokholm Pedersen valgt 

Generalforsamlingen er rettidigt varslet. 

 

Formandens beretning for 2009 
Igen i år vil vi gerne takke alle de frivillige 

der har gjort det muligt fortsat at drive vo-

res forening. 

Der har været mange til at hjælpe både med 

børnene og med renoveringen af klubhus. 

I 2008 satte vi os nogle mål. Bl.a. nye ud-

skiftningsskure og beplantning af skrænten 

op til præsten. 

Begge dele er blevet lavet. Det eneste mål 

vi ikke nåede, var en cykelparkering mel-

lem skurerne. 

Det arbejder vi på i 2010. 

Ellers er der ikke andre ting på tegnebrættet 

fordi taget på klubhuset skal udskiftes i lø-

bet af nogle år. Der skal vi lige have sparet 

et par kroner op. 

I 2009 havde vi 75 års jubilæum. Det blev 

en god dag med en del besøgene. Vi vil ger-

ne sige tak for de gaver vi modtog.  

2.juni Grønbjerg IF vs FC Midtjylland. Den 

overskrift ser vi nok ikke i Grønbjerg de 

næste mange år. Hvis man regner lidt på det 

kan vores hold i serie 5 møde FCM om 12-

13 år i superligaen. Det er nok urealistisk, 

men man skal jo være positiv. 

Før kampen lavede Lomborg Efterskole 

gymnastikopvisning. Det var en flot opvis-

ning selvom jeg ikke har forstand på gym-

nastik. 

 
SÅ KOM KAMPEN...... 
Indløb ved siden af FCM-spillerne. Der var 

vist flere af vores spillere der havde lidt kil-

den i maven. 

Det blev en fantastisk kamp. Set fra banen 

var kampen MEGET jævnbyrdig. Sejren 

kunne have gået til begge hold men FCM 

havde bare den sidste skarphed foran mål 

ført an af Martin Raska. For dem der ikke 

ved det, er det målmanden fra FCM. Vi tab-

te ”kun” 19-3. Det blev en oplevelse for li-

vet. 

 

Jeg vil igen gøre opmærksom på, at vi sta-

dig har en sponsoraftale med OK. Få et OK 

kort og støt GIF med 6 øre/liter brændstof. 

Vores samarbejde med Ørnhøj fortsætter – 

der er ansat en træner fra Ølstrup Jørgen 

Mikkelsen og Ungdomsklubben fortsætter 

som i 2008. 

Vi har haft ca. 40 ungdomsspillere fordelt 

på 5 hold. De syntes også at dagen hvor 

���� GIFs Generalforsamling 
 
Ved: Else Marie Kokholm 

 Sønderkjærsvej 18, Grønbjerg 6971, Spjald 
 - 97 38 44 60 - også aften og weekends. 

Grønbjerg Trailercenter 

Køb, salg og bytte  af nye og brugte trailere.  - 
Samt reparation.  
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FCM var her var en rigtigt god dag. 

 

FS-Midtvest – samarbejdet styres af Lars 

og Bo. Der er ikke kommet meget nyt, men 

der er dog kommet en klubbutik – hvor man 

bl.a. Kan købe lægetasker, isposer m.v.. 

Salget støtter de klubber der er medlemmer. 

Der bliver arrangeret en trænerdag. Der skal 

sendes talenter af sted til Midtjylland. Sid-

ste år havde vi 2 drenge af sted fra Grøn-

bjerg IF, hvor den ene gik videre til de ef-

terfølgende træninger.  

Mange frivillige fra Ørnhøj har været og 

hjælpe foreningen bl.a. i forbindelse med 

Midtjyllandkampen i juni. Det har vi været 

meget glade for! 

 

Kassererens reviderede regnskab gen-

nemgås 
Det endelige resultat var ca. 1000 kr. i over-

skud. Vi er i foreningen godt tilfreds med 

dette resultat set i lyset af de arrangementer 

vi har haft i år. Her kan nævnes både 

Midtjyllandkampen og den afholdte jubilæ-

umsreception.   

Indkomne forslag 
Ingen 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Tom og Lars blev valgt ind i bestyrelsen 

igen og Jette Hansen og Susanne Juelsgaard 

er trådt ind i bestyrelsen. 

Jan Jacobsen er valgt til suppleant. 

 

Valg af revisor 
Lone Jepsen 

 

Konstituering:  

• Formand – Tom Kristensen 

• Næstformand – Margit Lauridsen 

• Kasserer – Susanne Juelsgaard 

• Sekretær – Jette Hansen 

• Arbejdsmand – Lars Jacobsen 

• FS-Midtvest – Lars Jacobsen og Bo Jen-

sen   � 

Folketingets tidligere formand, Christian MejdahlFolketingets tidligere formand, Christian MejdahlFolketingets tidligere formand, Christian MejdahlFolketingets tidligere formand, Christian Mejdahl    

    

Torsdag d. 25. marts kl. 19.30 Torsdag d. 25. marts kl. 19.30 Torsdag d. 25. marts kl. 19.30 Torsdag d. 25. marts kl. 19.30     

i Grønbjergi Grønbjergi Grønbjergi Grønbjerg Forsamlingshus!!!Forsamlingshus!!!Forsamlingshus!!!Forsamlingshus!!!    
 
”Fra bondeliv i Nordjylland til de bonede gulve på Christiansborg”! 

 

Christian Mejdahl, som kommer fra Løgstør-egnen, var en utro-

lig respekteret politiker på Borgen i Rigets øverste stilling. Og var det vel også i 

kraft af sin aldrig svigtende tro på demokratiet.  

”For demokratiet er ikke en selvfølge, det skal vi være bevidste om at bevare”. 

Han er personen, der holder fast i sin barnetro og i sit nordjyske bondemål. 

Og så er han fortælleren, som alle, der har hørt ham holde foredrag, er begej-

strede for! 

    

Tag naboen med til Grønbjerg Forsamlingshus den femogtyvende marts.Tag naboen med til Grønbjerg Forsamlingshus den femogtyvende marts.Tag naboen med til Grønbjerg Forsamlingshus den femogtyvende marts.Tag naboen med til Grønbjerg Forsamlingshus den femogtyvende marts.    

 

Entre og kaffebord : 60.00 kr.       Alle er meget velkommen !!!Entre og kaffebord : 60.00 kr.       Alle er meget velkommen !!!Entre og kaffebord : 60.00 kr.       Alle er meget velkommen !!!Entre og kaffebord : 60.00 kr.       Alle er meget velkommen !!!    
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Julebal ændres til nytårsbal: 

 

Set i lyset af den store succes omkring Tina 

og Jens Kristians julefrokost, som blev af-

holdt i Forsamlingshuset i starten af decem-

ber 2009, og som meget gerne skulle blive 

en god tradition, samt en del borgeres ønske 

���� Sognenyt 
 
 
Ved: Sogneforeningen 

YÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCLYÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCLYÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCLYÉÜxÇ|ÇzxÇ `tÜzÜxà{xá W“àÜx ty DIA tÑÜ|Ä ECCL    
 

Kalender for sæsonen 2009 - 2010 
 
Brugskunst - Torsdag den 22. april åbner Bettina fra Design og Handelshuset dørene og inviterer os til en aften med 
inspiration og smagsprøver i hendes butik i Videbæk, Nygade 15 b. - Dato og pris følger senere. 
 
Femilet - Mandag den 3. maj 2010 kl. 18.30 hos Femilet i Herning 
En aften med inspiration og nyheder inden for undertøj. Pigerne ved Femilet vil fortælle om det forskellige undertøj, og 
de vil hjælpe med at finde den rigtige størrelse. Femilet giver 10 % rabat på aften. Femilet vil være vært med en lille for-
friskning. Tilmelding senest den 23. april i Brugsen. Samkørsel arrangeres. 
 
Generalforsamling 
Afholdes i samarbejde med Grønbjergs øvrige foreninger tirsdag den 11. maj 2010 
 
Margrethes døtres bestyrelse  
Formand: Pia Albæk Kristiansen tlf.: 22 16 84 09 pia.albaek@ofir.dk 
Næstformand: Jytte Hankelbjerg tlf.: 97 38 42 68 hankelbjerg@mvb.net 
Kasserer: Jytte Nilausen tlf.: 97 38 43 78 jjssn@hotmail.com 
Sekretær: Lissi Aagaard Dyrberg tlf.: 21 49 74 92 hobld@herning.dk 
Medlem.: Henriette Qvist tlf.: 98 48 54 52 henriette.qvist@mvb.net 

om at kunne holde juleferien i ro og mag 

med familien uden afbrydelser, har vi i 

sogneforeningens bestyrelse besluttet, at 

vi i stedet for julebal den 27. december, 

afholder et nytårsbal, som første gang vil 

finde sted lørdag den 15. januar 2011. Sæt 

allerede kryds i kalenderen nu.  

Vi håber, at vi med dette initiativ, vil se 

endnu flere glade mennesker til bal i For-

samlingshuset. � 

Byggegrund sælges 
 

Centralt beliggende i Grønbjerg bymidte 
sælges Algade 33 
 

Grunden er 887 m2 hvorpå der er et æl-
dre værksted/garage 
 

Der er el, vand og kloak på grunden 
 

Henvendelse: -  
Ingrid Engestoft tlf. 97 38 40 10 
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Lederprisen uddeles hvert 3. år, og vi har 

denne gang valgt at gøre det lidt utraditio-

nelt.  

Vi har valgt, at uddele prisen til et par og 

ikke en enkelt person. 

Lederprisen går til Helle Harhorn og Ejnar 

Vendelbo. 

Begrundelsen for, at det netop er JER der 

står her lige nu er følgende: 

I er et par, der hver på JERES måde har 

ydet en stor indsats for Grønbjerg Gymna-

stik- og Ungdomsforening, og det vil vi ger-

ne sige jer tak for! 

Helle - du har gennem tiden ydet en meget 

stor indsats i bestyrelsen for GGUF, hvor 

du har bidraget med meget positiv energi, 

virkelyst og gå på mod. 

Du har været formand for gymnastikudval-

get og gjort dit til, at vi i dag kan kikke på 

en fantastisk gymnastikopvisning hvor vi 

���� GGUFs Lederpris 2010 
 
Ved: Formand Klaus Tang - Foto Finn Krogh 

ser masser af glade gymnaster på gulvet. 

Du er gået ind i foreningsarbejdet med stor 

energi, og det drive der er nødvendigt for at 

få en forening som vores til at fungere. 

Ejnar - du har ydet en stor indsats på herre-

holdet ”Æ Karlehold”, hvor du med positiv 

energi har formået, at starte et hold op hvor 

vi får motion på et individuelt niveau alt ef-

ter om vi er 25 eller 65 år, men først og 

fremmest har det sjovt! Det er ikke en un-

derdrivelse, at vi aldrig ved, hvad vi møder, 

når vi kommer til træning, og der har været 

mange spændende udfordringer gennem ti-

den. 

Her tænker vi helt klart på det program vi 

altid stiller op med til opvisningen, som ud-

stråler den sjov, ballade og gode ånd vi har 

på holdet. 

Det er derfor med stor glæde, at vi kan 

overrække jer ”Lederprisen 2010” ! 

I er om noget foregangs-familien i en aktiv 

familie i gymnastik regi, og jeg er sikker 

på, at jeg taler for alle ved at sige: ”Vi er 

meget glade for at have jer i blandt os”.  � 
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Anneberg Transport A/S 
Annebergvej 2 

Grønbjerg 
6971 Spjald 

 
96 92 22 22  

 
www.anneberg.net 

anneberg@anneberg.net 
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Sogneforeningen og Vikingetidens Omgård!!Sogneforeningen og Vikingetidens Omgård!!Sogneforeningen og Vikingetidens Omgård!!Sogneforeningen og Vikingetidens Omgård!!    

 
Vi har inviteret Museumsinspektør Torben EgebergMuseumsinspektør Torben EgebergMuseumsinspektør Torben EgebergMuseumsinspektør Torben Egeberg, 

Ringkøbing-Skjern Museum, til at komme og holde et 

foredrag om udgravningerne på den kendte vikingegård 

Omgård, som foreløbigt er afsluttet i 2009.  
    

”Nu er det tid til at få skabt overblik over de nye resultater. I ”Nu er det tid til at få skabt overblik over de nye resultater. I ”Nu er det tid til at få skabt overblik over de nye resultater. I ”Nu er det tid til at få skabt overblik over de nye resultater. I 

foredraget fremlægges museets og de tilknyttede, forskellige foredraget fremlægges museets og de tilknyttede, forskellige foredraget fremlægges museets og de tilknyttede, forskellige foredraget fremlægges museets og de tilknyttede, forskellige 

eksperters nye resultater. Fundene er fra omkring 1100, hvor eksperters nye resultater. Fundene er fra omkring 1100, hvor eksperters nye resultater. Fundene er fra omkring 1100, hvor eksperters nye resultater. Fundene er fra omkring 1100, hvor 

vikingetiden er afsluttet og middelalderen begyndt.”vikingetiden er afsluttet og middelalderen begyndt.”vikingetiden er afsluttet og middelalderen begyndt.”vikingetiden er afsluttet og middelalderen begyndt.”    
    

Arrangementet finder sted Arrangementet finder sted Arrangementet finder sted Arrangementet finder sted     

Tirsdag d. 4. Maj 2010, 19.30 Tirsdag d. 4. Maj 2010, 19.30 Tirsdag d. 4. Maj 2010, 19.30 Tirsdag d. 4. Maj 2010, 19.30 –––– 21.30 i Forsamlingshuset. 21.30 i Forsamlingshuset. 21.30 i Forsamlingshuset. 21.30 i Forsamlingshuset.    
 

Entré:  25,- inkl. Kaffe & kage. 

 

Tilmelding i Brugsen senest den 1. Maj. 

 

Vel mødt!! 

Med venlig hilsen Sogneforeningen 
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���� Badmintonturneringen 2010 

Kristian Sønderby og Morten Lauritsen Jeppe Schmidt og Magnus T. Jensen 

Badmintonturneringen 2010 var lidt an-

derledes end tidligere år idet der i år ikke 

var tilmeldt tilstrækkelige seniorspillere til  

at der kunne blive til en turnering. Ligele-

des var der også sket en anden opdeling af 

børnespillerne idet man havde puljeopdelt 

spillerne.  

Herunder vises vinderne og toerne i diver-

se puljer. De der bærer den store pokal-

bakke er naturligvis vinderen og den min-

dre pokalbakke indikerer at man er toer.  

Jeppe Schmidt og  

Rikke T. Meiner  

Ben Jørgensen 

og Magnus T. 

Jensen 
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Mikkel Lauritsen og Jonas Sønderby Thomas Lund-Nielsen og Theis T. Jensen 

Emil Schmidt - Kristian Sønderby og Jakob og Morten Lauritsen 
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Morten T. Meiner og Thomas Lund-Nielsen - Mikkel Lauritsen og Theis T. Jensen 

Grønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg ForsamlingshusGrønbjerg Forsamlingshus    
    

Priser ved leje af huset: 
Sal ungdomsfester mv. - under opsyn af forældre  kr. 2500,- 
Hverdage (man - tor) kr. 1000,- 
Weekends (fre - søn) samt hellig/mærkedage kr. 1800,- 
 
Køkken ved spisning kr.   500,- 
Køkken ved kaffebord kr.   300,- 

Borde og stole lejes ud af huset: 
Borde 18,- kr. pr. stk.  
Stole 7,- kr. pr. stk. 
Stole gl. 5,- kr. pr. stk. 
Service 15,- kr. pr kuvert 

Lejer er altid ansvarlig, såfremt der sker skade på hus, inventar eller porcelæn  

Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:Leje af forsamlingshuset sker ved:    
    

Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90Jens Kristian tlf.: 23 26 58 90    
                 Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16                  Tina tlf.: 23 37 49 16     

Obligatorisk slutrengøring kr. 500,- 

Der kan arrangeres kaffebord til en fast kuvertpris - kontakt ovenstående 
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Lidt nyhedsstof fra Jasmins danseverden. 
Jasmin (12 år) og hendes dansepartner Da-
niel stoppede med at danse sammen i de-
cember 2009 efter at have danset sammen i 
lidt over 1½ år. Jasmin ønskede at danse 
standard igen og det ville Daniel ikke, så 
derfor skiltes deres veje. 
Jasmin havde ny partner med det samme,  
Emil Trier, fra Blans i Sønderjylland. Emil 
er 11 år og har danset siden han var 3 år. 
Parret startede med at danse sammen den 
16. december 2009. Selvom det var julefe-
rie, så dansede Jasmin og Emil hvor de fik 
programmer til deres danse i Cha Cha Cha, 
Jive, Rumba, Vals, Tango og Quik Step. 
De deltog i deres første turnering søndag 
den 7. februar 2010, hvor de vandt bronze i 
Star under 16 år. Den 13. februar 2010 
vandt de guld i 1. rangliste Talent junior 1 
(alderen 12-14 år).  
Jasmin og Emil tilbringer meget tid sam-
men, så det er vigtigt at de unge mennesker 
kan finde ud af det sammen, så derfor mø-
des vi to familier også i fritiden, hvor parret 
kan lave noget sammen ud over dansen. De 
træner 2-3 gange ugentligt og det også med 

���� Guld til Grønbjerg og Blans 
 
 
Ved: Familien Dam 

selvtræning og enetimer. 
Parret danser i Århus hos VM-dans hos 
Mads Vad kendt fra ”Vild med dans” og 
Lene Mikkelsen tidligere europamester i 
Latin. � 

Magnus Risom Christensen Nylandsvej 6 

Daniel Sebastian Jensen  Algade 65 

Mads Alkjærsig Juelsgaard Sandbækvej 18 

Emma Kjærgaard Kristensen Algade 40 

Jonas Hjorthus Kristensen Ørnhøjvej 19 

Andreas Nicolai Lauridsen Ommegårdvej 14 

Mikkel Hessellund Lauritsen Algade 60 

Nicolaj Kviesgaard Nielsen Sandbækvej 24 

Michael Kokholm Pedersen Bymarken 11 

Marius Therkildsen Grønbjergvej 22, Abildå, Ørnhøj 

Joas Nielsen Klostervej 15, Tvis, Holstebro 

 

Konfirmander i Grønbjerg 2010 
Nr. Omme kirke St. Bededag fredag den 30. april kl. 10 
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En virksomhed er flyttet til byen, hvilket ik-

ke sker så tit, og den har allerede virket her 

i ca. 1 år, så nu har vi fået lov til at kigge 

indenfor, for at vi kan få mere at vide om 

den. Det drejer sig om IQ Produktion, der 

har startet sin produktfremstilling i det gam-

le bageri. 

Om virksomheden fortæller Tom Poulsen, 

der er medejer af IQ Food Service følgende: 

 

Baggrunden 

”IQ Produktion er ejet af IQ Food service, 

der igen er ejet af LCH. LCH er et gammelt 

handelsselskab, der startede på Frederiks-

berg i 1914 af en mand, der hed Lars Chri-

stensen. Dette firma handlede med bulk ke-

mikalier, hvilket betyder, at de købte hele 

læs af kemikalier, som man solgte videre til 

���� IQ Produktion, Grønbjerg  
 
 
Ved: Grete Tange 

industrien. Hans søn overtog firmaet, men i 

1972, da han døde, overtog medarbejderne 

firmaet. I 1990-erne begyndte man at hand-

le med levnedsmidler, og det udviklede sig, 

så man dannede et datterselskab IQ Food 

service, der handlede og handler med cate-

ring branchen, samt de store supermarkeds 

kæder som Dansk Supermarked og COOP. 

LCH har også et datterselskab i Sverige, og 

har desuden aktier i LCH agro, der handler 

med grovvarer, og endelig er der en labora-

toriedel, der handler med laboratorieudstyr 

til bryggerier i hele verden bl.a. Carlsberg. 

 

Videbæk-virksomheden 

Virksomheden her i Grønbjerg er et pro-

duktionsselskab, der arbejder for både LCH 

og IQ Food service, idet de pakker til begge 

Foran fyldevægten på en dag hvor der blevet vejet paprika af er det bagest fra venstre:  

Per Klose, Steen Nissen, Rune (erhvervspraktikant) og Birgit Ditlevsen. 

Forrest er der fra venstre: Elna Ringgaard, David Jørgensen, Inga Hansen og Tom Poulsen 
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selskaber. IQ Food service er en sammen-
lægning af IQ specials og LCH Food ser-
vice, idet LCH Food service opkøbte IQ 
specials, som Steen Nissen havde startet op 
i Videbæk. Årsagen til, at man ikke fortsat-
te produktionen i Videbæk, var, at der ikke 
var udvidelsesmuligheder, og da man hørte, 
at der var tomme lokaler i Grønbjerg, som 
var lette at indrette til produktionen, flytte-
de man hertil. Den produktion, der nu fore-
går, er en videreføring af en gren af LCH 
Food service og videbækafdelingen. Det er 
en af årsagerne til, at firmaet ligger her i 
Vestjylland, for hovedkontoret ligger i Rød-
ovre. En anden er, at man havde dygtige og 
engagerede medarbejdere her, og dem var 
og er vi glade for.  
 

Selve produktionen består af:  
Afvejning i mindre portioner af ingredien-
ser, som bruges til madvarer f.eks. mandler 
og Læsø salt 
blanding af krydderier og andre ingredien-

ser efter fastlagte opskrifter. Disse afvejes 
også i mindre portioner ifølge aftale med 
kunderne 
fremstilling af nye krydderisammensætnin-
ger, som enten er aftalt med en kunde, eller 
som man selv udvikler 
på alle produkterne sættes labels, så man 
ved, hvor produktet er kommet herfra - fuld 
sporbarhed. 
 
Når der kommer en ordre på en blanding, 
blandes det nøjagtige mål af ingredienser i 
en industri blander. Derefter tages blandin-
gen ud af maskinen og flyttes hen til udvej-
ningen. Det sker automatisk via en fyldelin-
je og en multivægt, der har ti ”munde”, der 
kan veje helt nøjagtigt. Derpå bliver pro-
duktet pakket i poser eller bægre, det kan 
ske enten med håndkraft, hvis det er en lille 
ordre, eller på automatisk fyldelinie, hvis 
ordren er større. Vores store force er, at vi 
er meget omstillingsparate og hurtigt kan 
ændre på produktionen, hvis det kræves. 

 
 

Din lokale el-installatør… 

 

 
 

 

 

 

ØRNHØJ EL 
Søndervang 3 - 6973 Ørnhøj 
 

Tlf. 97 38 60 93 
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Det daglige arbejde: 

Vi arbejder sædvanligvis med ugeplaner, så 

vi cirka ved hvilke grundingredienser, vi 

har brug for. Det er vigtigt, fordi vi på den 

måde kan have det på lager, som vi skal 

bruge. Vi køber vore ingredienser hos de di-

rekte producenter, så vi har hånd i hanke 

med, hvordan de fremstiller det, som vi skal 

bruge. F. eks. kan jeg fortælle, at vi køber 

vores karry direkte fra Indien, og der får vi 

også økologisk karry fra; paprika henter vi i 

Spanien, oregano fra Chile eller Tyrkiet. Så 

på den måde er det et internationalt firma. I 

korthed kan man sige, at vi fremstiller alt, 

hvad der er tørt, og som kan spises. Vores 

hovedlager ligger i Brabrand, men vi har 

også lagre i Flensborg, Padborg, Rødovre, 

og der kan vi altid hente de varer, vi bruger, 

men vi har også selv et godt lager her, selv-

om vi godt kunne bruge mere plads til det. 

Vores grundsubstanser kommer hertil i last-

bil enten en vare af gangen eller flere sam-

men, så det er godt, at vi kan huse nogle 

store portioner selv. 

Når produktet går herfra, bliver det hentet 

med lastbil og kørt til aftageren, og så kan 

man købe vore varer i Kvickly f.eks. Vores 

navn står altid på det, der har været igen-

nem her, så forbrugeren kan finde tilbage til 

producenten, hvis man kommentarer til pro-

duktet. I det hele taget er vi underlagt en 

meget skarp kontrol, for der kommer en 

kontrollant 5 gange om året på uanmeldt 

besøg, og så skal produktionsforholdene 

være i orden, ellers får vi en sur smiley, og 

det er ikke godt, når vi skal arbejde videre 

med kunderne. 

Det meste af vores produktion bliver afsat i 

Danmark, men vi har også kunder i Tysk-

land, Polen og Sverige.”  

 

Fremtiden 

Om den verdensomspændende recession 

fortæller Tom, at det har man ikke mærket 

så meget til, og han tror, det skyldes flere 

ting: mad skal vi jo stadig have, man spiser 

måske ikke de dyre bøffer mere, men helle-

re pølser, som IQ jo leverer ingredienser til, 

og endelig at fois gras nok er erstattet af le-

verpostej, som IQ’s blandinger også indgår 

i . Nogle af de nye produkter, som de for-

venter sig meget af, er de økologiske, som 

jo slår mere og mere igennem. 

 

Folkene bag 

Man har i selskabet flere folk, der har mere 

end 25 års erfaring fra branchen, så der er 

stor erfaring at trække på, hvilket også 

hjælper til at holde ”skruen i vandet”. En af 

dem er grundlæggeren af IQ special, som 

hedder Steen Nissen. Han sidder stadig på 

kontoret i Grønbjerg, og han er med til at 

servicere de gamle kunder og finde nye 

markeder. Han fortæller, at han er 65 år og 

ansat på en seniorordning, og det er ikke så 

dårligt. Om navnet fortæller han også, at I 

står for international og Q står for quality, 

fordi varerne købes på det internationale 

marked, og de skal være af høj kvalitet, 

nemlig hentet i oprindelseslandene. Han 

GRØNBJERG TØMRERFORRETNING 
 

Vi anbefaler os inden for alt tømrer- og snedkerarbejde. 

Totalenteprise ● Modernisering ● Gulvbelægning 
 

Kristen Agerlund Jensen 97 38 42 70  -  Biltlf: 40 33 42 70 
Peter Ø. Christensen 97 38 42 78  -  Biltlf: 40 14 42 78 

 

INGEN OPGAVER ER FOR STOR  -  INGEN OPGAVE ER FOR LILLE 
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fortæller videre, at han faktisk også har star-

tet det firma, der hedder Videbæk Protein. 

Det skete i 1992, og det var hans hjertebarn, 

da han nemlig arbejdede på patentet i ¾ år 

uden løn, før det kunne sættes i produktion. 

Dette firma har han afhændet, men som han 

selv siger: ”Det var lovlig tidligt, for nu kan 

der rigtig tjenes penge på produktet.” 

 

Medarbejderne 
Alle medarbejderne er ansat i Rødovre, men 

har arbejdssted her. Der er ansat 4 personer 

i produktionen og tre på kontoret. – Desu-

den har de 4 piger, der kommer om efter-

middagen og fejer og sætter etiketter på. 

Disse er alle fra Grønbjerg, og det samme 

er tilfældet for 3 af medarbejderne. – Jeg fik 

en kort snak med et par af dem, og de er 

vældig godt tilpas med at arbejde her, og de 

giver udtryk for, at Tom er en vældig god 

chef. Med i deres ansættelsesforhold er en 

helbredsforsikring, pensionsbidrag, ½ times 

pause + frokostpausen, kaffe og brød til for-

middagskaffen og endelig en sommerfest 

og en julefrokost. 

Økonomien 
Rentabiliteten af virksomheden er OK, selv-

om man har haft etableringsudgifter. Bud-

getterne, som man har lagt, viser en okay 

rentabilitet, så man ser fortrøstningsfuldt på 

fremtiden. 

 

Opbygningen og baggrund 
IQ Food service er et aktieselskab, hvor 

LCH ejer 60%, og så er der en mere for-

uden Tom, som ejer resten, mens IQ pro-

duktion - ejet af IQ Food service - er et an-

partsselskab  

Tom Poulsen er chef i Grønbjerg, men han 

har en lang karriere indenfor fødevareindu-

strien bag sig. Han er levnedsmiddeltekni-

ker og erhvervsskolelærer, og han var med 

til at starte levnedsmiddel teknisk skole op i 

Holstebro, derpå kom han til Danish 

Crown, hvor han var med til at udvikle ”den 

grønne slagter”. I 1998 kom han til Super-

fos og siden hen for Arla, for hvem han rej-

ste i Syd- og Mellemamerika, og han har 

også rejst i Rusland, så han har internatio-

nale kontakter og erfaringer. Han blev ansat 

hos LCH i 2003, hvor der er tradition for le-

dende medarbejdere bliver partnere. For 2½ 

år siden var han med til at købe IQ Food 

service. 

 

Produktionsafdelingen: 
Efter snakken får jeg forevist produktionen, 

og inden man går derind, skal man have et 

net over håret, have hænderne vasket grun-

digt og tage sit ur af. Jeg ser både, hvor tin-

gene fyldes i poser, hvor de blandes og hvor 

de nye blandinger sammensættes. Også la-

gerlokalerne med emballage til pakning af 

varerne, ingredienser til fremstilling af pro-

dukterne samt to mindre adskilte rum, hvor 

de stærkt duftende krydderier opbevares, 

får jeg lov til at kigge ind i. Endelig ser jeg 

også det lille rum, hvor etiketterne trykkes. 

På varer fra IQ produktion står deres navn, 

så det kan vi alle lægge mærke til, når vi 

køber f.eks. vaniljesukker, krydderier til at 

komme i rullepølsen eller lignende. 

Efter at være blevet meget klogere på, hvad 

det er for et firma, der har slået dørene op i 

Grønbjerg, takker jeg mange gange for den 

venlige modtagelse og siger farvel.  � 

GRØNBJERG 

AUTO 
 

Jørgen Demant 
Ørnhøjvej 12, Grønbjerg 
6971 Spjald 
tlf. 97 38 41 87 
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���� Sundhed 
 
 
Ved: Læge Henrik Thomsen 
 

Kroniker. 

 

Hen ved en femtedel af befolkningen, næ-

sten en million mennesker har en lidelse, 

som de ikke kan slippe af med, f.eks. gigt, 

sukkersyge, depression, overvægt og hjerte-

sygdom. Der er jo godt nok mulighed for at 

få hjælp og lindring, men først og sidst skal 

den ramte selv finde en måde at leve på 

med sit handikap. Der er patientforeninger, 

hvor man kan mødes med andre, som har 

samme lidelse, og der er selvhjælpsgrupper, 

hvor man kan få støtte i det daglige, og det 

kan være en god ide. Så kan man nemlig 

snakke om sin sygdom med nogle, der for-

står, hvad man snakker om, og - som det 

vigtigste - lade være med at snakke syg-

dom, når man er sammen med familie, ven-

ner og bekendte. Dette er vigtigt. Ikke af 

hensyn til omgivelserne, men af hensyn til 

en selv. Det har nemlig stor betydning, at 

man også er andet end bare syg. Det er nød-

vendigt også at være opmærksom på de 

ting, som kan give en smule glæde.  

Livet kan ikke være det samme, som da 

man var rask, men derfor kan man jo godt 

vise interesse for naboens radiser, når det 

nu er det, han gerne vil fortælle om, så kan 

man jo også selv få lejlighed til at fortælle 

noget. 

Fællesskab om andet end sygdom er af stor 

betydning for både livskvalitet og overle-

velse.   � 

 

Valhalla Bjælkehuse  
 

Nylandsvej 6-8 . Grønbjerg . 6971 Spjald . Tlf. 97 38 49 16 

Amerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuseAmerikanske bjælkehuse    
    

HelårsHelårsHelårsHelårs---- og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse og Fritidshuse  

Ring og aftal tid for fremvisning 

Få yderligere information på 
www.valhalla-logcabins.dk 

Blueridge I - Bjælker i cedertræ 

Kom og deltag i den fælles generalforsamling tirsdag den 11. maj  
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Generalforsamling  

mandag d. 22. marts 2010 kl. 19.30 
 

Både personale og bestyrelse ser frem til 

generalforsamlingen. Siden vi har afholdt 

”mødet mellem hylderne” har vi haft frem-

gang i omsætningen.  

Vi håber at få en rigtig god aften med præ-

sentation af året der er gået og ideer til 

2010, valg til bestyrelsen, underholdning, 

og et godt bord med vore dejlige nybagte 

brød tilsat oste og pålæg. 

Vi ses! - og husk lige at hente adgangskor-

tet. 

 

���� Brugs-nyt 
 
 
Ved: Bestyrelsen 

Sundhedsuge 15 -  

med inspiration fra Anne Ravn kendt fra 
DR’s ”En by på skrump” 

 
Uge 15 vil være sundhedsuge i Lokalbrug-

sen.  

Vi vil sætte fokus på sundt brød - frugt og 

grøntsager. Det vil også være muligt at få et 

hæfte med gode sunde opskrifter - kort sagt 

- kig ind og se de gode tilbud og de små 

overraskelser. 

 

Dagligdagen  
Vi har stadig for øje, at det er meget vigtigt 

at have de rette tilbud, så vi fortsat kan hol-

de omsætningen på et niveau der gør, at vi 

ikke hele tiden skal stille spørgsmål ved, 

om vi nu kan holde liv i vores dagligvare-

butik.  

Nu når sneen er væk vil vi igen sætte skilte 

i Algade der viser vore gode tilbud, og vi 

kan kun opfordre til at tilmelde sig den 

ugentlige tilbudsmail.  

 

OG prik så lige til din nabo - 

så også de får tilbuddene pr. 

mail.   

 

Foruden vores fredagstilbud på slik - lør-

dagstilbud på brød og smør har vi igen 

den gode leverpostej fra Spjald hver fre-
dag/lørdag. � 

Tømrer  og  bygn ingssnedker 
 

Hakon Pøhl, Grønbjerg 
 

Tlf.: 97 38 43 20   
bil.: 40 85 49 10 
Fax: 97 38 48 38  
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Endnu en epoke i Grønbjergs historie er 

slut. 
 
I 92 år har vi haft en bankfilial i Grønbjerg 
 
28. januar 2010 var sidste bankdag i Ringkø-
bing Landbobanks filial i Grønbjerg.  
 
I 2006 kom de første meldinger om lukning af 
filialen i Algade, men takket være indsigelser 
fra mange gode borgere i Grønbjerg blev luk-
ningen på det tidspunkt forpurret/udsat.  
Fra Landbobanken forlød det ved et møde 
mellem nogle Grønbjergborgere og bankens 
ledelse at de beklagede dybt, at de havde ta-
get så meget fejl af situationen. 
Banken ville herefter være åben i en perio-

de om eftermiddagen hver torsdag indtil 
Kirsten A. Nielsen gik på efterløn.  
Det skete så her den 1. februar og der var 
afskedsreception for Kirsten A. Nielsen i fi-
lialen i Spjald. 
Nu er bankens lokaler i Grønbjerg til salg, 
hvis ikke de allerede er solgt. 
 
For de knap så mobile grønbjergborgere er 
LokalBrugsen i Grønbjerg nu den sidste 
mulighed for at skaffe sig likvide midler. 
Alle andre kan henvende sig i én af bankens 
øvrige filialer i en ”God, solid bank, du kan 
være tryg ved” hvoraf den nærmeste er i 
Spjald.  
Ellers kan man jo henvende sig hvor man 
har lyst f.eks. et sted hvor ”Det handler om 
mennesker”. 

���� Landbobankens filial i Grønbjergs endeligt 
 
Ved: Mogens Ballegaard 

Årstal  Bestyrer Medhjælp 
1918 Laurids Sinkjær Jens Kristensen (Grønbjerg) 
1945 Peder Falkesgaard Jens Kristensen 
1952 Peder Falkesgaard Mads Sinkjær 
1966 Peder Falkesgaard Arne Østergaard 
    Gregers Pedersen 
1969 Axel Kristensen Arne Østergaard 
    Gregers Pedersen 
1973 Axel Kristensen Arne Østergaard 
    Kirsten A. Nielsen 
1977 Axel Kristensen Kirsten A. Nielsen (Fuldtid) 
1980 Kirsten A. Nielsen (Fungerende) Forskellig medhjælp 
1982 Kirsten A. Nielsen (Udnævnt) Forskellig medhjælp 
1987- 2003 Kirsten A. Nielsen Ingrid Engestoft (i varierende perioder) 
2003 - 2010 Kirsten A. Nielsen   

Filialbestyrer og medhjælpere i årenes løb 

I de 92 år der har været Landbobank filial i Grønbjerg har bemandingen set sådan ud: 

Grønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg FriskoleGrønbjerg Friskole    
 

Ordinær generalforsamling 
 

Onsdag d. 14. april kl. 19.00 

 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 
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Oversigt over lokale medlemmer af repræsentantskabet i Landbobanken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversigt over lokale medlemmer af bestyrelsen i Landbobanken � 

Ole Christensen, Hover 1886 - 1914 

Mads Næsgaard, Spjald 1915 - 1930 

Thomas Enevoldsen Nedergaard, Ørnhøj 1918 - 1930 

Ole Østergaard, Grønbjerg 1931 - 1959 

Ole Kristensen, Muldbjerg 1957 - 1966 

Ole Kjærgaard, Grønbjerg 1960 - 1978 

Johannes Kirk, Grønbjerg 1978 - 1983 

Kr. Ole Kristensen, Muldbjerg 1983 - 1990 

Niels Kjeldtoft, Spjald 1993 - 

Gravers Kjærgaard, Grønbjerg 1995 - 

Ole Christensen, Hover 1914 - 1930 

Mads Næsgaard, Spjald 1930 - 1953 

Kr. Sig, Hover 1954 - 1956 

Carl Clemmensen, Spjald 1956 - 1970 

Ole Kristensen, Muldbjerg 1966 - 1982 

Johannes Kirk, Grønbjerg 1983 - 1995 

Kr. Ole Kristensen, Muldbjerg 1990 - 2002 

Gravers Kjærgaard, Grønbjerg 2002 - 
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���� Mindeord 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

 

Vi har i Grønbjerg i indeværende periode 

oplevet to meget pludselig indtrådte døds-

fald. 

Dette giver anledning til at udtrykke vores 

dybeste medfølelse med de ramte familier. 

 

Egon Kristiansen, Sønderkjærsvej 7, døde 

d. 30. december 2009, 57 år gammel og 

blev d. 5. januar bisat fra Nørre Omme Kir-

ke. 

Æret være Egon Kristiansens minde! 

 

På den efterfølgende side bringes Birthe 

Kristiansens mindeord fra familien over sin 

mand. 

 

Henny Egeberg Rasmussen, Algade 44C, 

afgik ved døden den 31. januar 2010 og 

blev bisat fra Nørre Omme Kirke d. 6. fe-

bruar. Henny blev 71 år gammel. 

Henny Rasmussen blev født i Almind ved 

Kolding i 1939. 

Som ung pige havde hun forskellige jobs. 

Henny var blandt andet ung pige i huset, og 

i en periode var hun ekspedient i en slagter-

butik. I 1961 blev Henny gift med Edvin 

Rasmussen, og året efter flyttede parret til 

Grønbjerg. 

Her blev deres 2 børn, Karin og Jørn født, 

og fik her en god opvækst i trygge rammer. 

Datteren Karin fortæller: Jeg husker, at da 

vi var mindre, gik vores mor i sæsonerne ud 

hos landmændene og hakkede roer og sam-

lede kartofler op. Eller hun var på Grøn-

bjerg Bageri, hvor det vist mest var rengø-

ring og pakkeri hun var beskæftiget ved. 

Senere blev mor chauffør og kørte ud til 

kunderne med brød.  Efterhånden var det jo 

en saga blot med dette bageri, og så blev 

det på Højttalerfabrikken i Ørnhøj hun fik 

arbejde, og blev der, indtil virksomheden 

blev nedlagt. Videbæk Højttalerfabrik blev 

så den arbejdsplads, hvor mor forblev be-

skæftiget, indtil hun kunne gå på efterløn. 

I sin fritid var mor altid i gang med et eller 

andet, hun var især glad for at gå til Banko 

og opleve samværet der. Flink var hun til at 

tage de veninder og naboer med i bilen, 

som ikke selv kørte. 

Mor var også glad for at rejse, og især var 

turen til Caribien en stor oplevelse for hen-

de. Med sit lækre bagværk glædede hun og-

så mange af vennerne, ja, selv den sidste ef-

termiddag i sit liv havde Henny bagt faste-

lavnsboller, som hun bød gæster på til kaf-

fen. 

Karin understreger kraftigt det kærlige for-

hold, som hendes mor havde til sin familie, 

og hvor god og hjælpsom MOR var at få 

besøg af.  MOR kom, - og gik baglæns gen-

nem huset, sådan at forstå, at når hun var 

færdig til at tage hjem, var der ryddeligt og 

pænt og rent overalt og alle gulve vasket. 

Henny vil blive savnet i 2 kortklubber. Og-

så i hjem, hvor hun var blevet 

”reservebedstemor”, og af kørevennerne, 

men ikke mindst – selvfølgelig - af famili-

en, som foruden børn og svigerbørn også 

består af 6 børnebørn og 3 oldebørn. 

Æret være Henny Rasmussens minde! � 

 

 

 

 

Flagallé 
 

Udlejning kan ske  

ved henvendelse til: 
 

Holger Therkildsen 

97 38 41 61 
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Mindeord over Egon Kristiansen. 

 

Den 30. december 2009 mistede vi pludse-
lig Egon - alt for tidligt. Han blev 57 år. 
Egon blev født i 1952 på Ny Nørgårddal i 
Grønbjerg, og han voksede op derude på 
landet sammen med sine 3 søskende, Sven-
ning, Ella og Magda.  
 
Egon gik i skole i Grønbjerg. Derefter tjen-
te han på landet et par somre, og var på 
efterskole et par vintre. Egon blev uddannet 
tømrer i 1972, men i det sidste læreår blev 
han udsat for en arbejdsulykke og fik brud 
på arm og ben. Skaderne forvandt han dog 
ved hjælp af sin viljestyrke og optimisme. 
En viljestyrke og optimisme, som også 
hjalp ham igennem, da han i 1991 blev del-
vist lammet i ¾ af kroppen. Samme opti-
misme gavnede også de personer, der var 
indlagt sammen med Egon. 
”Nu ikke mere snak om sygdom. Det er 
livet for kort til”, som Egon ville have sagt. 
 
Da Egon blev udlært bosatte han sig i 
Spjald med Birthe. Vi blev gift i 1976, og 
Pia og Lena blev begge født, mens vi boede 
på Åkæret i Spjald.  
Egon arbejdede en del år som tømrer hos 
lokale firmaer, men familien har gennem 
årene også nydt godt af hans ekspertise og 
hjælpsomhed. Ikke mindst Pia samt Lena 
og Michael, da de købte deres huse og skul-
le have lavet ændringer i dem. 
 
For præcis 28 år siden overtog vi Egons 
fødegård på 20 tdl. land i Grønbjerg. Stal-
den blev fyldt med grise, der blev avlet 
korn, og da han alligevel havde landbrugs-
maskiner og traktor, Massey Ferguson var 
og blev hans foretrukne, kunne han lige så 
godt leje noget ekstra jord.  
De sidste par år trappede han dog ned med 
landbruget, og han var nu sammen med 
svigersønnen, Michael, i gang med at an-
lægge en sø ved gården. 
 

Fra 1986 og 20 år frem var Egon pedel på 
Grønbjerg Skole. Han var glad for sit arbej-
de som pedel, og efterfølgende havde han 
stadig god kontakt med nogle af de ”gamle” 
lærer og elever. De sidste 4 år havde Egon 
job ved Vej og Park i Kommunen, hvor han 
især klippede græs på omegnens boldbaner. 
Et job med gode kollegaer, og et arbejde 
han kunne lide at udføre. 
 
Forenings- og bestyrelsesarbejde var også 
en del af Egons liv. Han var med i bestyrel-
sen for Spjald Fritidscenter i 19 år. Derud-
over gjaldt det Grønbjerg Gymnastik- og 
Ungdomsforening, Grønbjerg Brugs, og 
sidst Grønbjerg Vandværk. Egon var med-
lem af Hjemmeværnet i godt 25 år, og gik 
desuden til skydning i endnu flere år. 
 
Ud over campinglivet i Danmark er famili-
ens sommerferieture gennem mange år gået 
til Norge. Et nyt sted hver gang, dog på nær 
Nordkapp, som blev besøgt tre gange, hvil-
ket var tre vidt forskellige oplevelser. Øst-
rig, Sverige og det nordligste Rusland er 
også blevet besøgt.  
 
Egon har altid formået at leve i nuet. Der 
var fest, hvor Egon var, og vi vil altid min-
des hans smittende latter og gode humør. 
Egon var familiemenneske og meget glad 
for sine nærmeste, ikke mindst for børne-
børnene Daniel og Jannik. Vi vil altid huske 
ham som den kærlige bror, mand, far, svi-
gerfar og morfar, han var. Samtidig var han 
også en god ven og kammerat, som man 
aldrig gik forgæves til. Vi vil alle savne 
ham.  
 
Vi sukker - for han er ej mer’. 
Vi husker, hvad han var - og ler.  
 
På familiens vegne – Birthe Kristiansen 
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���� Tarifblad for Grønbjerg vandværk 2010 
 
 
Priser (inkl. moms): 
Fast afgift: ������������������������������������������������������������������ 800,00 kr. 
Kubikmeterpris ����������������������������������������������������������������3,75 kr. 
Statsafgift pr. m3.�������������������������������������������������������������6,25 kr. 
 
Tilslutningsafgift: 
Tilslutning inden for byzone ��������������������������������������� 10.000,00 kr. 
Tilslutning uden for byzone ��������������������������������������� 43.750,00 kr. 
Begge er eksklusiv retablering 
 
Vandledningsafgifter: Ringkøbing-Skjern Kommune: 
Vandledningsafgifter opkræves af Ringkøbing-Skjern Forsyning  
For aktuelle priser kontakt Ringkøbing-Skjern Forsyning eller 
www.rsforsyning.dk 
 
Betaling:  
Der vil blive fremsendt opkrævning på a conto betaling i marts og sep-
tember 
Betaling skal ske den 15. i samme måneden som opkrævningen fremsen-
des 
Sidste rettidige betalingsdato vil være påført opkrævningen 
 
Gebyr ved for sent betaling (eksklusiv renter) ������������������ 125,00 kr. 
Lukkegebyr: ��������������������������������������������������������������� 300,00 kr. 
Oplukkegebyr: ������������������������������������������������������������ 250,00 kr. 
 
Årsopgørelse: 
Sammen med a conto opkrævning i marts, følger årsopgørelsen fra det 
foregående år 
 
Måleaflæsning: 
Der vil hvert år i december måned blive fremsendt aflæsningskort. Aflæs-
ningsværdierne skal gives til Vandværket, som anført på aflæsningskortet 
 
Flytning: 
Ved flytning skal dette meddeles vandværket sammen med måleraflæs-
ning, derefter vil der blive udarbejdet en slutopgørelse over det faktiske 
forbrug 
 
Alle priser er inkl. moms.  � 
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VIKINGEN ER LØS 

Jeg er netop hjemkommet fra en mindre rejse. I en lufthavn i San Cristo-

bal ser jeg dette morsomme skilt der på indtil flere sprog ønsker ”god 

rejse” - mens derimod tyskerne ønskes ”god aften”. 

Mon de tyske turisters fly er lidt mere ustabile?? 

En sømand kommer op på broen til kaptajnen og siger: 

"Hr. kaptajn, vi har en blind passager ombord og..."  

- "Smid ham straks overbord!", råber kaptajnen. 

- "Jamen hr. kaptajn...", forsøger sømanden. 

- "TI STILLE og gør som jeg siger...", brøler kaptajnen. 

- Sømanden går igen, men ti minutter kommer han tilbage og spørger forsigtigt: 

- "Hr. kaptajn... - hvad gør vi så med førerhunden?"  

 

 

Den lille dreng til sin far : "Far, hvad hed Adams svigermor egentlig ?" 

Far: Han havde ingen svigermor min dreng, husk på, han boede jo i paradis !  

 



 

Annoncesponsor: 

 

    

Butikstorvet i Grønbjerg 

Håndkøb og afhentning af receptmedicin  

Lokalbrugsen sparer dig for  
mange unødige kilometer  

Tænk så mange muligheder i én butik! 
 

Lokalbrugsen - din servicebutik 

alle former for tips og lotto - 

Sende og hente pakker - Frimærker  mv.  

”Hæveautomat”  
Når du lige står og mangler lidt kontanter 

Dagligvarer -  
til både de store og de små indkøb 
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En hilsen fra Kultur og Samvær. 
 

Efter hele to super gode arrangementer ind-

til nu i denne vinter, kan jeg slet ikke lade 

være at kommentere dem her i Runestenens 

martsnummer. 

For første gang siden det forhenværende 

bibliotek har undergået sin forvandling, be-

nyttede vi os af dette lokale til at være ram-

me om vort ”Nytårsbrag”! 

Et meget udmærket lokale at mødes i, hvis 

man forventer at se 40 - 50 mennesker. Men 

her - denne 14. januar, hvor vi havde invite-

ret Peter Lindegaard og Hans Peter Ravn til 

at komme og underholde med sang, musik 

og fortællinger, var vi vel mødt ca. 70 op - 

voksne og børn - som gerne ville have den-

ne spændende oplevelse med. Så vi sad tæt 

- men også udmærket, når nu vi inddrog et 

hjørne, som de unge mennesker straks lagde 

beslag på, (godt I var der, I bidrog i høj 

grad til at holde gang i applauserne). 

En rigtig dejlig aften med musik fra ”flere 

hylder”. Og så fik vi i et par numre lov at 

opleve Peters helt unikke skuespillertalent,- 

til stor fornøjelse for både unge og ældre. 

Meget, meget morsomt!!! 

Stor TAK til de 2 musikalske spasmagere -  

håber, vi kan ses en anden gang. 

”Skal det ikke blive en tradition med sådan 

en nytårskoncert”, har vi hørt sige efterføl-

gende. 

Jo, så gerne - så må vi håbe på et større sted 

at være. 

Hele overskuddet fra arrangementet gik i 

kassen hos Grønbjerg Friskoles Støttekreds, 

hvorfra det kan overføres til Friskolen efter 

ønske. 

Tak for god opbakning til denne festaften! 

Ud af Grønbjerg Skole – og hva´så--- 
Endnu en god aften blev det den 11. februar 

i K og S, da luftkaptajn Stig Sinkjær besøg-

te sit hjemsogn for at fortælle om tiden efter 

sin skolegang i Grønbjerg, - om uddannel-

sen til og jobbet i luftfartselskabet Ryanair - 

om mødet med tyrkiske Fatma, som for et 

års tid siden blev fru Sinkjær - og i øvrigt 

om livet i Tyrkiet og Italien. 

Alle vi 46 personer, som havde vovet os ud 

denne iskolde vinteraften nød i fulde drag 

Stigs fortælling - foredraget i vittige ven-

dinger, så lattermusklerne blev ind imellem 

også godt rørt. Stig lod undervejs i sin for-

tælling flotte fotos understøtte ordene - me-

get interessant! 

Alle spørgsmålene sidst på aftenen - efter 

kaffen - foranledigede, at hele foretagendet 

overskred almindelig mødelukketid….  For 

som den mand da ku´ snakk´ ! � 

���� Kultur og Samvær 
 
 
Ved: Ingrid Kirk 

Sommerturen - udflugten!   
Den vil vi ikke snydes for i år - derom senere !!!.   
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